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SLOVAK
VYHLÁSENIE O SÚLADE
My, spoloènos» NOKIA CORPORATION, na 
vlastnú zodpovednos» vyhlasujeme, ¾e 
výrobok AD-42W vyhovuje ustanoveniam 
nasledujúcej smernice EÚ: 1999/5/EC. 
Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of 
Conformity - nájdete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Pre¹krtnutá odpadová nádoba 
s kolieskami znamená, ¾e 
v Európskej únii je treba výrobok 
po skonèení jeho ¾ivotnosti 
odnies» na osobitnú skládku. 
Nevyhadzujte tieto výrobky do 
netriedeného komunálneho 
odpadu.

© 2006 Nokia. V¹etky práva vyhradené.
Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo 
uchovávanie èasti alebo celého obsahu 
tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoloènosti Nokia je zakázané.
Nokia je registrovaná ochranná známka 
spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné 

názvy produktov a spoloèností uvedené 
v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými 
známkami alebo obchodnými oznaèeniami 
ich príslu¹ných vlastníkov.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku 
kontinuálneho rozvoja. Spoloènos» Nokia si 
vyhradzuje právo meni» a zdokonaåova» 
ktorýkoåvek z produktov opísaných v tomto 
dokumente bez predchádzajúceho 
upozornenia.
Spoloènos» Nokia nie je za ¾iadnych 
okolností zodpovedná za stratu údajov 
alebo príjmov za akokoåvek spôsobené 
osobitné, náhodné, následné alebo 
nepriame ¹kody.
Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, 
ako je”. Neposkytujú sa ¾iadne záruky 
akéhokoåvek druhu, èi u¾ výslovné alebo 
implikované, súvisiace so správnos»ou, 
spoåahlivos»ou alebo obsahom tohto 
dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, 
implikovaných záruk obchodovateånosti a 
vhodnosti na urèitý úèel, okrem záruk, ktoré 
stanovuje príslu¹ný právny predpis. 
Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo 
kedykoåvek tento dokument upravi» alebo 
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ho stiahnu» z obehu bez predchádzajúceho 
upozornenia.
Dostupnos» produktov sa mô¾e v závislosti 
od regiónu lí¹i». Prosím, informujte sa u 
najbli¾¹ieho predajcu spoloènosti Nokia.
Neautorizované zmeny alebo úpravy 
tohoto prístroja mô¾u vies» k strate 
oprávnenia u¾ívateåa pou¾íva» tento 
prístroj.

Regulácia vývozu
Tento prístroj mô¾e obsahova» komodity, 
technológiu alebo software, na ktoré sa 
vz»ahujú zákony a predpisy o vývoze zo 
Spojených ¹tátov a iných krajín. 
Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi 
sú zakázané. 

Úvod
Brána AD-42W vám umo¾òuje pripoji» 
¹tandardný domáci stereosystém ku 
kompatibilnému prehrávaèu hudby alebo 
headsetu, podporujúcemu bezdrôtovú 
technológiu Bluetooth.

Skôr ne¾ zaènete bránu pou¾íva», pozorne 
si preèítajte tento návod na pou¾itie. 
Preèítajte si aj návody na pou¾itie 
audiozariadení, ktoré chcete s bránou 
pou¾íva». Bránu a súèasti jej príslu¹enstva 
uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Bezdrôtová technológia Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth 
umo¾òuje prepája» kompatibilné 
komunikaèné zariadenia bez pou¾itia 
káblov. Spojenie cez Bluetooth si 
nevy¾aduje, aby bola brána na dohåad od 

zariadenia, s ktorým komunikuje; 
vzdialenos» medzi zariadeniami ale 
nemô¾e prekroèi» urèitú maximálnu 
medzu. Táto maximálna vzdialenos» závisí 
od prevádzkového dosahu zariadení. Brána 
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je Bluetooth zariadenie triedy 1 
s prevádzkovým dosahom do 100 metrov 
(300 stôp), ale typický prevádzkový dosah 
Bluetooth zariadení je 10 metrov 
(30 stôp).
Rôzne preká¾ky, napríklad steny, ako aj iné 
elektronické zariadenia mô¾u spojenie 
ru¹i».
Brána vyhovuje ¹pecifikácii Bluetooth 2.0 
a podporuje nasledujúce profily: Advanced 

Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 a 
Generic Audio/Video Distribution Profile 
(GAVDP) 1.0. O kompatibilite iných 
zariadení s týmto prístrojom sa informujte 
u ich výrobcov.
V niektorých oblastiach mô¾u plati» 
obmedzenia na pou¾ívanie technológie 
Bluetooth. Informujte sa u miestnych 
úradov alebo u poskytovateåa slu¾ieb.

Súèasti
Brána pozostáva zo súèastí, zobrazených 
na zaèiatku tohoto návodu.
1—Párovacie tlaèidlo
2—Modrá kontrolka
3—Tlaèidlo prevádzkového re¾imu

4—RCA audio vstupy, èervený konektor 
slú¾i pre åavý stereokanál a biely konektor 
pre pravý kanál.
5—Konektor napájania
6—RCA audio výstupy

Nabíjaèky
Skontrolujte si èíslo modelu ka¾dej 
nabíjaèky, kým ju pou¾ijete s týmto 
prístrojom. Prístroj je urèený pre 
pou¾ívanie s napájaním z nabíjaèky AC-3, 
AC-4 alebo DC-4.

Výstraha! Pou¾ívajte výluène 
nabíjaèky, schválené 
spoloènos»ou Nokia pre tento 

konkrétny prístroj. Pri pou¾ití akýchkoåvek 
iných typov mô¾u strati» platnos» v¹etky 
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povolenia a záruky a vystavujete sa 
nebezpeèenstvu. 

Keï odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek 
doplnku, uchopte a »ahajte zástrèku, nie 
¹núru.

Zapnutie a vypnutie brány
Zapnutie: zapojte kábel nabíjaèky do 
napájacieho konektora na zadnej strane 
prístroja, a zapojte nabíjaèku do sie»ovej 
zásuvky. Keï je brána spojená so 
spárovaným audiozariadením a pripravená 
na pou¾itie, kontrolka pomaly bliká. Brána 
sa pokúsi spoji» s Bluetooth zariadením, 

ktoré ste v nastavenom prevádzkovom 
re¾ime pou¾ívali naposledy. Viac 
informácií o dvoch prevádzkových 
re¾imoch nájdete v èasti „Párovanie 
brány“.
Vypnutie: odpojte nabíjaèku zo sie»ovej 
zásuvky a od brány.

Párovanie brány
Aby ste bránu mohli pou¾íva» 
s kompatibilným audiozariadením, ktoré 
podporuje bezdrôtovú technológiu 
Bluetooth, musíte ju s týmto zariadením 
spárova».
Ak chcete bránu spárova» s prehrávaèom 
hudby (napríklad s prehrávaèom hudby 
alebo mobilným telefónom s funkciou 
prehrávaèa hudby), postupujte takto:

1. Skontrolujte, ¾e tlaèidlo 
prevádzkového re¾imu je v dolnej 
polohe. Ak nie, stlaète tlaèidlo.

2. Stlaète a pridr¾te párovacie tlaèidlo, 
kým kontrolka nezaène svieti» 
rovnomerným svetlom.

3. Pomocou prehrávaèa hudby alebo 
telefónu vyhåadajte a zvoåte bránu a 
zadajte prístupový kód Bluetooth 
0000.
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Ak bolo párovanie úspe¹né, kontrolka 
desa»krát rýchlo blikne.

Pri párovaní brány s headsetom 
postupujte takto:
1. Skontrolujte, ¾e tlaèidlo 

prevádzkového re¾imu je v hornej 
polohe. Ak nie, stlaète tlaèidlo.

2. Nastavte headset pre párovanie podåa 
návodu na pou¾itie headsetu.

3. Stlaète a pridr¾te párovacie tlaèidlo, 
kým kontrolka nezaène svieti» 
rovnomerným svetlom. 
Brána sa s headsetom spáruje 
automaticky. Ak si headset vy¾aduje 
prístupový kód Bluetooth a predvolený 
prístupový kód headsetu je iný ne¾ 

0000, zmeòte prístupový kód na 0000 
podåa návodu na pou¾itie headsetu.

Bránu mô¾ete spárova» a¾ s ôsmimi 
Bluetooth zariadeniami, ale mô¾e by» 
pripojená v¾dy iba k jednému zariadeniu 
v ka¾dom prevádzkovom re¾ime. Ak chcete 
zmeni» Bluetooth stereozariadenie 
(napríklad prehrávaè hudby alebo 
headset), ktoré máte k bráne pripojené, 
odpojte aktuálne zariadenie od brány a 
pripojte k nej iné párované zariadenie. 
Podrobnosti nájdete v návode na pou¾itie 
audiozariadení.
Ak chcete vymaza» zoznam párovaných 
zariadení, stlaète a pridr¾te párovacie 
tlaèidlo asi na 15 sekúnd v èase, keï cez 
bránu nepoèúvate hudbu.

Pripojenie brány
Pred pripojením k domácemu 
stereosystému skontrolujte, ¾e je systém 
vypnutý.
Ak si chcete prehráva» hudbu 
z párovaného prehrávaèa hudby na 
domácom stereosystéme, zapojte dodané 

RCA káble do audiovýstupov na bráne a do 
audiovstupov na svojom stereosystéme.
Ak si chcete prehráva» hudbu zo svojho 
domáceho stereosystému cez párovaný 
headset, zapojte RCA káble do 
audiovstupov na bráne a do 
audiovýstupov na svojom stereosystéme.
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Po pripojení brány k domácemu 
stereosystému nastavte hlasitos» na 
prehrávaèi hudby alebo headsete a na 
stereosystéme na ni¾¹iu úroveò a zaènite 
si prehráva» hudbu na prehrávaèi hudby 
alebo stereosystéme.
Ak ste bránu spárovali a spojili 
s prehrávaèom hudby a headsetom, 

mô¾ete medzi zariadeniami prechádza» 
stlaèením tlaèidla prevádzkového re¾imu. 
Ak chcete bránu pou¾íva» s prehrávaèom 
hudby, musí by» tlaèidlo prevádzkového 
re¾imu v dolnej (stlaèenej) polohe. 
Ak chcete bránu pou¾íva» s headsetom, 
musí by» tlaèidlo prevádzkového re¾imu 
v hornej (uvoånenej) polohe.

Starostlivos» a údr¾ba
Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou 
kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, 
aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. 
Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u 
dodr¾a» podmienky záruky.
• V¹etky súèasti príslu¹enstva a doplnky 

uchovávajte mimo dosahu malých 
detí.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, 
vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a 
kondenzáty obsahujú minerály, ktoré 
spôsobujú koróziu elektronických 
obvodov. Keï sa vá¹ prístroj zamoèí, 
nechajte ho úplne vysu¹i».

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj 
v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. Mô¾e 

dôjs» k po¹kodeniu jeho pohyblivých 
súèastí a elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom 
prostredí. Vplyvom vysokej teploty 
mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti 
elektronických zariadení a deformácii 
èi roztaveniu niektorých plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom 
prostredí. Keï sa prístroj zohreje na 
svoju normálnu teplotu, mô¾e sa 
v jeho vnútri vytvori» vlhkos» a 
po¹kodi» dosky s elektronickými 
obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori».
• Nenechajte prístroj spadnú», 

neudierajte a netraste s ním. Hrubým 
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zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» 
vnútorné dosky s obvodmi a jemnú 
mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte 
agresívne chemikálie, èistièe 
obsahujúce rozpú¹»adlá, ani silné 
saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» 
pohyblivé èasti prístroja a znemo¾ni» 
jeho správne fungovanie.

V¹etky tieto odporúèania sa vz»ahujú 
v rovnakej miere na vá¹ prístroj, nabíjaèku 
a v¹etky doplnky. Ak ktorékoåvek z týchto 
zariadení nepracuje správne, zverte ho 
najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému 
stredisku.


